
Protokół Nr 15/1/2012 

z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 
w dniu 31 stycznia 2012 roku 

 
 Posiedzeniu przewodniczył Pan Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisji 

Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług. 

Obecni, jak w załączonej liście obecności. 

Ad. 1 
 Pan Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i 

Usług stwierdził na podstawie listy prawomocność obrad i otworzył posiedzenie. 

Ad. 2 

Przewodniczący Komisji przedstawił projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie: 

• wprowadzenia i określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na   

drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza, 

• określenia miejsc w których prowadzona jest targowiskowa sprzedaż na terenie 

Sandomierza, 

4. Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji w 2011 roku. 

5. Opiniowanie planu pracy Komisji na 2012 rok. 

6. Sprawy różne, wnioski Komisji. 

7. Zamknięcie obrad. 

Komisja jednogłośnie (7 głosów „za”) przyjęła przedstawiony projekt porządku 

obrad. 

 

Ad. 3,4 
Pan Zbigniew Rusak poinformował o przystąpieniu do opiniowania projektów uchwał w 

sprawie: 

• wprowadzenia i określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na   

drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza, 

• określenia miejsc w których prowadzona jest targowiskowa sprzedaż na terenie 

Sandomierza. 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawił Pan Marian Zwierzyk – Naczelnik 

Wydziału Nadzoru Komunalnego. 

W dyskusji członkowie Komisji zwrócili uwagę na: 

- możliwość utworzenia parkingu wzdłuż ul. Browarnej, 

- zwiększenia ilości parkingów bezpłatnych, 

- wprowadzenia opłat za parking dla pracowników Urzędu, 

- konieczność ujednolicenia ubrań osób obsługujących parkingi, 

- wprowadzenie parkometru na parkingu przy Bramie Opatowskiej, 

- umożliwienie zakupu biletów parkingowych w kioskach „Ruch” i in, 

- Pan Andrzej Gleń zgłosił wniosek aby utworzyć miejsca parkingowe na terenie  

Bulwaru. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w wniosek (7 głosów „za”). 

Przewodniczący Komisji przedstawił wniosek: 

W związku z obszernością materiałów związanych z tematem parkingów miejskich oraz 

miejscami handlowymi, Komisja zaopiniuje przedmiotowe projekty uchwał na 

posiedzeniu w dniu 7 lutego 2012 r. 



Członkowie Komisji wyrazili zgodę na przeniesienie dyskusji na następne posiedzenie. 

 

Ad. 4 

Pan Zbigniew Rusak przedstawił sprawozdanie z pracy Komisji za 2011 rok. 

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag. 

W głosowaniu (7 głosów „za”) przyjęto w/w sprawozdanie. 

 

Ad. 5 

Przewodniczący obrad przedstawił plan pracy Komisji na 2012 rok. 

Plan pracy przyjęto bez uwag. (7 głosów „za”). 

 

Ad. 6 

Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji: 

Komisja przyjęła do wiadomości protest załogi Rejonu Energetycznego Tarnobrzeg 

związany z  zamiarem likwidacji rejonów energetycznych. 

Komisja zapoznała się z treścią pisma Stowarzyszenia Miłośników Ziemi 

Niepołomickiej z dnia 16.12.2011r. jednogłośnie popierając wniosek dotyczący 

konieczności rewitalizacji zdegradowanej doliny Wisły poprzez kontynuację budowy 

kolejnych stopni wodnych Kaskady Górnej Wisły i rozwój żeglugi śródlądowej. 

Pan Zbigniew Rusak poprosił aby: 

• Pismo Pana M. L. i J. L.*) dot: uchwały Nr XII/118/2011 w sprawie 

zatwierdzenia ceny za odprowadzanie ścieków opadowych…. 

• Pismo Pana J. S.*) dot: uchwały Nr XIII/132/2011 w sprawie utworzenia 

Zakładu Komunalnego w Sandomierzu…. 

• Dwa pisma Pani K. M.*) z dnia 30.12.2011r. Komisja rozpatrzyła na 

następnym posiedzeniu 

 

Członkowie Komisji nie wnieśli sprzeciwu. 

 

Ad. 7 

Pan Zbigniew Rusak stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 

    

       

 

       Zbigniew Rusak 

   Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 
 

 
Protokołowała: 

Renata Tkacz 

 

 

 
*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U. z 2001 r., Nr 112, poz.1198 
ze zm., w zw. z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych – j.t. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) 
 
 


